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Anna Nergårdh ny särskild utredare med fokus på primärvården 

CV i urval – Anna Nergårdh 

NUVARANDE ANSTÄLLNING 
Chefsläkare och biträdande landstingsdirektör vid Stockholms läns 

landsting.  

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR 
Chefsläkare vid Stockholms läns landsting med särskilt ansvar för kvalitet 

och patientsäkerhet, Avdelningschef för avdelningen för Medicinsk stab, 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen (2013-2015) 

Chefsläkare med ansvar för kvalitet, patientsäkerhet och 

verksamhetsledning, chef för kvalitetsavdelningen vid Södersjukhuset 

(2010-2013) 

Verksamhetschef i kardiologi vid Södersjukhuset (2006-2010) 

Överläkare i kardiologi vid Södersjukhuset (2006-2013) 

Specialistläkare i kardiologi vid Södersjukhuset (2002-2005) 

UTBILDNING 
Disputerad med doktorsexamen från Karolinska Institutet (060613) 

Specialist i internmedicin (040206) 

Specialist i kardiologi (020607) 
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Legitimerad läkare (961101) 

Läkarexamen (950120) 

PUBLIKATIONER 
Maintenance of sinus rhythm with metoprolol CR initiated before 
cardioversion and repeated cardioversion of atrial fibrillation: a randomized 
double-blind placebo-controlled study . 

Nergårdh AK, Rosenqvist M, Nordlander R, Frick M. 

Eur Heart J. 2007 Jun;28(11):1351-7. 

Rate of conversion and recurrence after sotalol treatment in patients with 
direct current-refractory atrial fibrillation. 

Nergårdh A, Nordlander R, Frick M. 

Clin Cardiol. 2006 Feb;29(2):56-60. 

Perceived heart rhythm in relation to ECG findings after direct current 
cardioversion of atrial fibrillation. 

Nergårdh A, Frick M. 

Heart. 2006 Sep;92(9):1244-7. 

 

Self-limited bursts of atrial fibrillation following successful cardioversion. 

Nergårdh AK, Rosenqvist M, Frick M. 

Int J Cardiol. 2007 Jun 25;119(1):95-100.  

Genusperspektiv på läkarrollen. “Läkare i praktiken” red. Mårten 

Rosenqvist, Olof Edhag. Natur och Kultur, Stockholm, 2005 

ÖVRIGA UPPDRAG I URVAL 
Ingått i ledningsgruppen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms 

läns landsting (2013-2015) 

 

Ingått i ledningsgruppen för Södersjukhuset AB (2006-2013) 

Adjungerad ledamot i styrelserna för Södertälje sjukhus AB, 

Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus AB (2016-) 

Ledamot i styrelsen för Socialstyrelsen, regeringsutnämning (2016-) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17329409?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17329409?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17329409?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16506639?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16506639?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547207?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547207?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17064786?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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Ledamot i styrelsen för Hjärt-Lungfonden (2010-)  

Expert i regeringens utredning av den högspecialiserade vården 

(Utredningen om högspecialiserad vård), utsedd av Socialdepartementet 

(2015) 

Även deltagit i en rad referensgrupper, bl.a. för SOSFS 2011:9; 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete.  

 


